
ØVREVOLL GALOPP AS 
MEDDELDELSER FRA DEN LAVERE VOLDGIFTSRETT 

 
35. løpsdag onsdag 21. november 2012  

 
DLV’s medlemmer: K Grundy, H Byrgin, H E Jenssen, S Kolling (sekr.) 
Stevnelege:   J Macpherson    
____________________________________________________________________ 
Vedrørende løpsdag 16. november 
Sak til behandling: 
Trener Mette Fruergård hadde ikke oppnevnt stedfortredende trener. Hun beklaget pr mail at 
hun ikke hadde fått gitt beskjed om stedfortreder. 
Bemerkning: Er trener forhindret fra å være tilstede på banen, skal han/hun oppnevne en 
dertil skikket person som ansvarlig stedfortreder.  Stedfortreder må være godkjent av 
arrangørbanens direktør, sportssjef eller Den Lavere Voldgiftsrett. 
Kjennelse: Trener Mette Fruergård ilegges en bot stor kr 600,- for ikke å ha oppnevnt 
stedfortreder. Regl. Pkt. 125, 489 c 
---- 
Korreksjon dopingprøve 16. november 
Det ble ikke tatt dopingprøve av Angie’s Nap, men av Watch Chain. 
---- 
1. løp 
Sak til behandling: 
Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 5 Hope And Glory – Maria Olsson veid ut med 1 kg 
overvekt. 
Avhørt: Rytter Maria Olsson 
Forklaring: Rytter Maria Olsson forklarte at hun hadde prøvd å komme ned til riktig vekt, men 
klarte ikke det. 
Bemerkning: Rytter skal ri den vekt han/hun er kommet overens om å ri. 
Kjennelse: Rytter Maria Olsson tildeles en advarsel for å ha veid ut med 1 kg overvekt.  I 
straffeutmålingen er det vektlagt at rytter er amatør. 
Regl. Pkt. 140 d, 489 a 
---- 
Sak til behandling: Hest nr 6 Wood Top sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: Trener Are Hyldmo 
Forklaring: Trener A Hyldmo forklarte at hesten fikk en dårlig start.  Han forklarte videre at 
hesten er vanskelig å ri og at den ikke fikk et optimalt løp. 
Bemerkning: Forklaringen er notert. 
----- 
Sak til behandling: 
Stevnets veterinær nedla startforbud mot hest nr 12 Chief of Ten etter løpet. 
------ 
2. løp 
Sak til behandling: 
Hest nr 10 Pannacotta – rytter Espen Ski går innover i banen etter start og sjenerer hest nr 5 
Berta Isabel – rytter Pascolina Da Costa. 
Avhørt: 
1. Rytter Espe Ski 
2. Rytter Pascolina Da Costa 
Forklaring: 
1. Rytter E Ski forklarte at han gikk innover i banen, mente at han ikke sjenerte noen. 
2. Rytter P Da Costa forklarte at hun ble sjenert av hest nr 10 Pannacotta slik at hun måtte ta 
opp sin hest. 



Bemerkning: DLV observerte på filmopptaket at hest nr 10 Pannacotta – E Ski går innover i 
banen etter start og sjenerer hest nr 5 Berta Isabel – P Da Costa.  I henhold til reglementet 
skal rytter ri slik at medkonkurrenter ikke sjeneres.   
Kjennelse: Rytter Espen Ski  ilegges en bot stor kr 1.200,- for å ha sjenert konkurrent etter 
start. Regl. Pkt. 136 e, 489 c 
--- 
4. løp 
Sak til behandling: Rapport fra vektsjef – rytter av hest nr 8 Talwanda – Rodrigo Olechea 
veid inn med 0,7 kg overvekt. 
Avhørt: R Olechea 
Forklaring: Rytter R Olechea forklarte at han hadde mye sand på seg. 
Bemerkning: I henhold til reglementet skal rytter ri den vekt han/hun har kommet overens om 
å ri. 
Kjennelse: Rytter Rodrigo Olechea tildeles en advarsel for å ha veid inn med 0,7 kg overvekt. 
Regl. Pkt. 140 d, 489 a 
---- 
6. løp 
Sak til behandling: Hest nr 5 Card Trick sin prestasjon i løpet. 
Avhørt: 
1. Rytter Oliver Wilson 
2. Trener Cathrine W Slettemark 
Forklaring: 
1. Rytter O Wilson forklarte at hesten virket utrent og at den ikke klarte å prestere bedre. 
2.Trener C Slettemark forklarte at hesten traff starten og ble med til feltet gikk fra den på 
bortre langside. 
Bemerkning: I henhold til reglementet er det treners ansvar å påse at hest trenet av han/hun 
og som starter i løp er forsvarlig trent og konkurranseklar. 
Kjennelse: Trener Cathrine W Slettemark ilegges en bot stor kr 1.000,- får å ha startet hest 
som ikke var konkurranseklar. Hest nr 5 Card Trick må starte i kvalifiseringsløp med godkjent 
resultat før den igjen kan starterklæres til løp. 
Regl. Pkt. 124 a, 410, 489 c,  
----- 
Dopingprøver 21. november 2012 
1. løp hest nr   8 Favoritten 
5. løp hest nr   5 Whistler            
7. løp hest nr   3 Hot Wing 
 
 
Øvrevoll 21. november 2012   
 
DLV’s leder: Kristin Grundy (sign.) 
 


